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๑. บทสรุปผู้บริหาร 
จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง 

ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๓  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑)  
      ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน (...๑) หวั่นคาร์บอมซ้ำหนีจ้าละหวั่น! รถซีอาร์วีไฟลุกไหม้เสียงปะทุคล้ายระเบิด, ๒) จยย.บอมบ์ตลาดสดยะลา
ตาย ๓ เจ็บ ๑๘ และ ๓) โจรใต้ตามประกบยิง หญิงม่ายนราธิวาส รัว ๓ นัดสิ้นใจคาถนน ขณะขี่ จยย.ไปทำงาน) และ อาชญากรรมในพื้นที่ (...๑) ฝังศพ ส.
อบต.ยะรังถูกกระหน่ำยิง ๓ นัด ตร.มึนไร้หลักฐานรอสอบปากคำญาติ และ ๒) ประกบยิงหนุ่มรือเสาะ พกบีบีกัน โดนปืนจริง ๔ นัด ดับคา จยย.) 
      ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ การเมือง (...๑) บิ๊กตู่ สั่งเรง่เยียวยาเหยื่อโจรใต้, ๒) เอกชนขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าเทพา, และ ๓) “บิ๊กป๊อก” กำชับ นอภ. ดูแลรักษา
ความปลอดภัย หลังเหตุบึ้มตลาดเมืองยะลา), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (...๑) ๕ จว.ใต้ชงรัฐพัฒนาด่านชายแดนรองรับเขต ศก.พิเศษ และ ๒) ล้งจีนบุก
ซื้อยางเหนือจรดใต้ เจรจาสหกรณ์ตัดวงจรพ่อค้า), การศึกษา (มรภ.ยะลารวมกิจกรรมพัฒนาครูชายแดนใต้), กีฬา ( เยาวชน ๖๐๐ คนแห่คัดไปบาเยิร์น), การ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (...๑) พบมือ จยย.บึมตลาดสดยะลา เชื่อมโยงคดีเก่า ภ.๙ สั่งแบ่งชุดติดตามด่วน, ๒) จนท.บุกรวบผู้ต้องสงสัยบึ้ม
เสาไฟฟ้าคารถตู้รับส่งนักเรียน, ๓) ๒ ผู้ต้องสงสัยบึ้มตลาดสดยะลายังปากแข็ง พบหลักฐานใหม่-ตร. เร่งล่าตัวเพิ่ม, ๔) ทัพภาค ๔ วัดผลศก.-ความสงบพื้นที่ ๓ 
จว.ชายแดนใต้, ๕) ทภ.๔ ชี้มาเฟียพื้นที่บงการป่วนใต้ และ ๕) พบวัตถุประกอบระเบิดซุกในป่าพื้นที่หนองจิกเพียบ, ความร่วมมือของภาคประชาชน (...คน
ยะลารวมตัวตลาดสดต้านบอมบ์), ยาเสพติด (...๑) เจออีก ๑๐๐ กก. ไอซ์ลอตใหญ่ซุกปาดังเบซาร์ เผยยึดแล้ว ๘๙๖ กก.รอส่งมาเลย์, ๒) แฉ "ไฮโซ-ดาราไทย"
ลูกค้าประจำ ผบช.ปส.จับแก๊งค้ายาใหญ่กว่า "ไซซะนะ-ท้าวสีสุก", ๓) ตร.จับยาไอซ์ เพิ่มอีก ๓๐๐ กก.เผยเป็นเครือข่ายเดียวกับที่ปาดังเบซาร์ และ ๔) สกัดจับ
รถตู้ขนเฮโรอีนมูลค่า ๒ ล้านเตรียมส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน), การพูดคุยเพื่อสันติสุข (คณะพูดคุยสันติสุขใต้ ออกแถลงการณ์ประณาม คนร้ายวางระเบิด
ตลาดที่ยะลา), สิทธิมนุษยชน (...๑) เลขาฯ สมช. เผยเหตุบึ้ม ตลาดสด ยะลามุ่งทำร้าย ปชช. และ ๒) กสม. ประณามผู้ก่อเหตุวางระเบิดในตลาด จ.ยะลา) 
และ การช่วยเหลือ/เยียวยาประชาชน (ร.๑๐ พระราชทานดอกไม้ – สิ่งของครอบครัวเหยื่อบึ้มตลาดยะลา) 
       จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑)  
      ในส่วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ ดังนี ้
       เหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุมอเตอร์ไซค์บอมส์กลางตลาดสดในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา เป็นประเด็นข่าวที่มีการรายงานในสื่อต่างประเทศกว้างขวางที่สุด 
ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกกลาง ยุโรป และออสเตรเลีย ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า การรายงาน
ข่าวของสื่อต่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มักมีข้อความในบริบทว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เดียวของ
ประเทศไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเชื้อชาติมาเลย์ และดินแดนแห่งนี้เคยเป็นอาณานิคมของไทย 

     ประเด็นอื่นๆทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกรอบความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  
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     - ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์สื่อมาเลเซีย ว่า รัฐบาลไทยมีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สอดรับแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่บูกิตกายูฮิตัม ติดกับอ.สะเดา จ.สงขลา  

     - แม่ทัพภาค ๔ ให้สัมภาษณ์สื่อมาเลเซีย ยืนยันการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ผลดี โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ส่งผลให้สมาชิก
ขบวนการที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐ และแนวร่วม กลับใจมาร่วมมือกับรัฐ เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ๑๕๘ คนซึ่งทั้งหมดนี้สามารถใช้ชีวิตตามปกติ ขณะที่
จำนวนเหตุรุนแรงในปี ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๔๕ เทียบกับปี ๒๕๕๙ 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ 
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ  

 
      ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๔  (๑๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) ๑๑๕ ข่าวใน
สัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่
ลดลง ร้อยละ ๓๓ (๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง)  มีแนวโน้มฯ ลดลง 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ  
      เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่า
สัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง  

วัน/เดือน/ปี จำนวนข่าวเชิงบวก (1) จำนวนข่าวเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
2018-01-13 16 1 16.00 
2018-01-14 15 6 2.50 
2018-01-15 22 8 2.75 
2018-01-16 15 5 15.00 
2018-01-17 20 4 5.00 
2018-01-18 27 3 9.00 
2018-01-19 19 6 19.00 

 19.14 4.71 9.89 
2018-01-20 9 6 1.50 
2018-01-21 10 1 10.00 
2018-01-22 22 5 4.40 
2018-01-23 34 4 34.00 
2018-01-24 18 3 6.00 
2018-01-25 15 3 5.00 
2018-01-26 7 0 7.00 

 16.43 3.14 9.70 
 
หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู ้เชิงบวก (Positive 
Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness 
Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของ
จำนวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะทำให้ผลกระทบการรับรู้เชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ค่า
สัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ 
     ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 
            ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ๒ ข่าว และ ไม่มีข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ใน
สัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ คณะพูดคุยสันติสุขใต้ ออกแถลงการณ์ประณาม คนร้ายวางระเบิดตลาดที่ยะลา 
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๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 
ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔๕  (๑๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) ๖ ข่าวใน

สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง  ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) หวั่นคาร์บอมซ้ำหนีจ้าละหวั่น! รถซีอาร์วีไฟลุกไหม้
เสียงปะทุคล้ายระเบิด, ๒) จยย.บอมบ์ตลาดสดยะลา ตาย ๓ เจ็บ ๑๘ และ ๓) โจรใต้ตามประกบยิง หญิงม่ายนราธิวาส รัว ๓ นัดสิ้นใจคาถนน ขณะขี่ 
จยย. ไปทำงาน 
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๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 
       ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ (๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑)  
๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๓๓ (๖ ในสปัดาหท์ีแ่ลว้ (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑)  ๔ 
ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ๑) นายกฯ กล่าว
รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๖ ม.ค.๖๑, ๒) บิ๊กตู่ สั่งเร่งเยียวยาเหยื่อโจรใต้, ๓) เอกชนขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าเทพา, ๔) “บิ๊กป๊อก” กำชับ 
นอภ. ดูแลรักษาความปลอดภัย หลังเหตุบึ้มตลาดเมืองยะลา และ ๕) มหาลัยผวา! บิ๊กตู่เอาจริงตัดงบ เลขาฯสภาพัฒน์ เผยนายกฯ มีข้อสั่งการลดอุดหนุน 
สาขาตกงาน-ตลาดไม่ต้องการ สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รัฐบาลต้องกล้าแก้ปัญหาแรงงาน ๒) หยุดคุกคาม !! “เดินมิตรภาพ”และ  ๓) เครือข่ายยางใต้ 
๖ จังหวัด เตรียมเคลื่อนไหวกดดันรัฐ แก้ปัญหาราคายางต่ำ 
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๙ 
	

๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน  

 
     ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๔๓ (๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑)  
๓๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๗ (๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.
๖๑)  ๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้)  ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) พบมือ จยย.บึมตลาดสดยะลา เชื่อมโยงคดีเก่า ภ.๙ สั่งแบ่ง
ชุดติดตามด่วน, ๒) จนท.บุกรวบผู้ต้องสงสัยบึ้มเสาไฟฟ้าคารถตู้รับส่งนักเรียน, ๓) ๒ ผู้ต้องสงสัยบึ้มตลาดสดยะลายังปากแข็ง พบหลักฐานใหม่-ตร. เร่งล่าตัวเพิ่ม
, ๔) ทัพภาค ๔ วัดผลศก.-ความสงบพื้นที่ ๓ จว.ชายแดนใต้, ๕) ทภ.๔ ชี้มาเฟียพื้นที่บงการป่วนใต้ และ ๕) พบวัตถุประกอบระเบิดซุกในป่าพื้นที่หนองจิกเพียบ
ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) เปิด ช่องโหว่ บึ้มตลาดยะลา...เขย่าขวัญใต้สันติสุข!, และ ๓) ตีโฉบฉวย: เปลี่ยนม้ากลางศึก 
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๑๐ 
	

๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 
       ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔๖ (๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) ๑๕ ข่าวใน
สัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ (๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว 
(๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น ข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ๕ จว.ใต้ชงรัฐพัฒนาด่านชายแดนรองรับเขต 
ศก.พิเศษ, ๒) ล้งจีนบุกซื้อยางเหนือจรดใต้ เจรจาสหกรณ์ตัดวงจรพ่อค้า, ๓) ธพว. จับมือ ม.สวนดุสิต ปั้นท่องเที่ยวชุมชนพันแห่ง คาดสร้างงานเพิ่มรายได้คนตัว
เล็กในชุมชนได้กว่าล้านราย และ ๔) กระทรวงวิทย์ยกระดับสินค้าโอท็อปสร้างมูลค่าสูง สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  ๑) พิษบาทแข็งฉุดรายได้เอกชนใต้ชี้ค่าเงิน
ริงกิตป่วน - ราคายางตกต่ำ ดึงกำลังซื้อเพือ่นบ้าน, และ ๒) ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใหม่พ่นพิษทั่วประเทศ เอสเอ็มอี – เกษตร – ประมงอ่วม 
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๑๑ 
	

๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 
      ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ ไมม่ีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล 
      ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล  
๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
       ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ ไมม่ีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.  
๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
       ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

๑๒ 
	

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก  
   ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 
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สิทธิมนุษยชน

การช่วยเหลือประชาชน

การยกระดับคุณภาพชีวิต



	

๑๓ 
	

           ประเด็นข่าวเชิงลบ  
๑. เหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) หวั่นคาร์บอมซ้ำหนีจ้าละหวั่น! รถซีอาร์วีไฟลุกไหม้เสียงปะทุคล้ายระเบิด, ๒) จยย.บอมบ์ตลาดสดยะลาตาย ๓ เจ็บ 

๑๘ และ ๓) โจรใต้ตามประกบยิง หญิงม่ายนราธิวาส รัว ๓ นัดสิ้นใจคาถนน ขณะขี่ จยย.ไปทำงาน 
๒. อาชญากรรมในพื้นที่ ได้แก่ ๑) ฝังศพ ส.อบต.ยะรังถูกกระหน่ำยิง ๓ นัด ตร.มึนไร้หลักฐานรอสอบปากคำญาติ และ ๒) ประกบยิงหนุ่มรือเสาะ 

พกบีบีกัน โดนปืนจริง ๔ นัด ดับคา จยย. 
ประเด็นเชิงบวก 
๑. การเมือง ได้แก่ ๑) นายกฯกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๖ ม.ค.๖๑, ๒) บิ๊กตู่ สั่งเร่งเยียวยาเหยื่อโจรใต้ ล้อมคอกห้าม

จยย.จอดในตลาด, ๓) เอกชนขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าเทพา, ๔) “บิ๊กป๊อก” กำชับ นอภ. ดูแลรักษาความปลอดภัย หลังเหตุบึ้มตลาดเมืองยะลา และ ๕) มหาลัย
ผวา! บิ๊กตู่เอาจริงตัดงบ เลขาฯสภาพัฒน์ เผยนายกฯ มีข้อสั่งการลดอุดหนุน สาขาตกงาน-ตลาดไม่ต้องการ 

๒. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) ๕ จว.ใต้ชงรัฐพัฒนาด่านชายแดนรองรับเขต ศก.พิเศษ, ๒) ล้งจีนบุกซื้อยางเหนือจรดใต้ เจรจาสหกรณ์
ตัดวงจรพ่อค้า, ๓) ธพว. จับมือ ม.สวนดุสิต ปั้นท่องเที่ยวชุมชนพันแห่ง คาดสร้างงานเพิ่มรายได้คนตัวเล็กในชุมชนได้กว่าล้านราย และ ๔) กระทรวงวิทย์
ยกระดับสินค้าโอท็อปสร้างมูลค่าสูง 

๓. การศึกษา ได้แก่ มรภ.ยะลารวมกิจกรรมพัฒนาครูชายแดนใต้ 
๔. กีฬา ได้แก่ ๑) กีฬานักเรียนขุนด่านเกมส์ เปิดฉาก นักปั่น ยช.ทีมชาติพาเหรดหยิบทอง และ ๒) เยาวชน ๖๐๐ คนแห่คัดไปบาเยิร์น 
๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) พบมือ จยย.บึมตลาดสดยะลา เชื่อมโยงคดีเก่า ภ.๙ สั่งแบ่งชุดติดตามด่วน, ๒) จนท.

บุกรวบผู้ต้องสงสัยบึ้มเสาไฟฟ้าคารถตู้รับส่งนักเรียน, ๓) ๒ ผู้ต้องสงสัยบึ้มตลาดสดยะลายังปากแข็ง พบหลักฐานใหม่-ตร. เร่งล่าตัวเพิ่ม, ๔) ทัพภาค ๔ วัดผล
ศก.-ความสงบพื้นที่ ๓ จว.ชายแดนใต้, ๕) ทภ.๔ ชี้มาเฟียพื้นที่บงการป่วนใต้ และ ๕) พบวัตถุประกอบระเบิดซุกในป่าพื้นที่หนองจิกเพียบ 

๖. ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) ธอส. ส่งมอบจักรยานและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน ๑๕ แห่ง ในพื้นที่ จ.ปัตตานี, ๒) คนยะลารวมตัว
ตลาดสดต้านบอมบ์ และ ๓) ธนาคารกรุงศรีฯ มอบทุนเยาวชนชายแดนใต้ 

๗. ยาเสพติด ได้แก่ ๑) เจออีก ๑๐๐ กก. ไอซ์ลอตใหญ่ซุกปาดังเบซาร์ เผยยึดแล้ว ๘๙๖ กก.รอส่งมาเลย์, ๒) แฉ "ไฮโซ-ดาราไทย"ลูกค้าประจำ 
ผบช.ปส.จับแก๊งค้ายาใหญ่กว่า "ไซซะนะ-ท้าวสีสุก", ๓) ตร.จับยาไอซ์ เพิ่มอีก ๓๐๐ กก.เผยเป็นเครือข่ายเดียวกับที่ปาดังเบซาร์ และ ๔) สกัดจับรถตู้ขนเฮโรอีน
มูลค่า ๒ ล้านเตรียมส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน 

๘. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. ได้แก่ เผยภาพ ๒ ผู้ต้องสงสัย จยย.บอมบ์ ตลาดสดรถไฟยะลา 
๙. การพูดคุยเพื่อสันติสุข ได้แก่ คณะพูดคุยสันติสุขใต้ ออกแถลงการณ์ประณาม คนร้ายวางระเบิดตลาดที่ยะลา 
๑๐. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ ๑) โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, ๒) อิโปห์ เปรัก เสน่ห์บ้าน

นอกมาเลเซีย และ ๓) เปิดโปรแกรมรำลึกกนกพงศ์...หุบเขาฝนโปรยไพร 



	

๑๔ 
	

๑๑.  สิทธิมนุษยชน ได้แก่ ๑) เลขาฯ สมช. เผยเหตุบึ้ม ตลาดสด ยะลามุ่งทำร้าย ปชช. และ ๒) กสม. ประณามผู้ก่อเหตุวางระเบิดในตลาดจ.ยะลา 
๑๒. การช่วยเหลือประชาชน/เยียวยา ได้แก่ ร.๑๐ พระราชทานดอกไม้ - สิ่งของครอบครัวเหยื่อบึ้มตลาดยะลา 
๑๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ๑) สถ.ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กพื้นที่ชายแดนใต้ สู่พัฒนาการคุณภาพที่ดี และ ๒) เยี่ยมแม่เฒ่าอายุยืน

ที่สุดในไทย สุขภาพแข็งแรงกินผักงดไก่เน้นอาหารพื้นบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

๑๕ 
	

๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 
 

 
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่
แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) (๑.๙๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓ – ๑๙ ม.ค.๖๑) ๒.๑๑ ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที ่
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๑๖ 
	

๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่  ๒๐ – ๒๖ ม.ค.๖๑ 

    เหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุมอเตอร์ไซค์บอมส์กลางตลาดสดในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา เป็นประเด็นข่าวที่มีการรายงานในสื่อต่างประเทศกว้างขวางที่สุด 
ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกกลาง ยุโรป และออสเตรเลีย ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า การรายงาน
ข่าวของสื่อต่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มักมีข้อความในบริบทว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เดียวของ
ประเทศไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเชื้อชาติมาเลย์ และดินแดนแห่งนี้เคยเป็นอาณานิคมของไทย 

   ประเด็นอื่นๆทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกรอบความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  

   - ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้สัมภาษณ์สื่อมาเลเซีย ว่า รัฐบาลไทยมีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สอดรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในพื้นที่บูกิตกายูฮิตัม ติดกับอ.สะเดา จ.สงขลา  

   - แม่ทัพภาค ๔ ให้สัมภาษณ์สื่อมาเลเซีย ยืนยันการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ผลดี โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ส่งผลให้สมาชิก
ขบวนการที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐ และแนวร่วม กลับใจมาร่วมมือกับรัฐเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ๑๕๘ คนซึ่งทั้งหมดนี้สามารถใช้ชีวิตตามปกติ ขณะที่
จำนวนเหตุรุนแรงในปี ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๔๕ เทียบกับปี ๒๕๕๙ 

๕.๑ เหตุการณ์คนร้ายใช้มอเตอร์ไซค์ซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่อง ก่อเหตุระเบิดกลางตลาดรถไฟในพื้นที่ อ.เมือง ยะลา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม เป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิต ๓ คนและได้รับบาดเจ็บ ๑๘ คน เป็นประเด็นข่าวที่ถูกนำไปรายงานอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยสื่อมวลชนส่วนใหญ่อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน
ข่าวของสำนักข่าวระดับโลก ๒ แห่งคอื Reuters และ AFP 

ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่านอกจากรายละเอียดเหตุการณ์แล้วสำนักข่าวต่างประเทศมักมีข้อความให้บริบทเบื้องหลังการก่อเหตุรุนแรง และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 
และชาติพันธ์ ดังข้อความดังต่อไปนี้ 

- Thailand, which colonised the ethnically Malay south roughly a century ago, has for decades been confronted by fighters seeking 
more autonomy, but the conflict flared up to its bloodiest in 2004./ AFP 22/01/2018 

(ดินแดนภาคใต้แห่งนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนชาติพันธ์มาเลย์เคยเป็นดินแดนอาณานิคมของรัฐไทยเมื่อประมาณหนึ่งศตวรรษก่อนหน้านี้ และมีการเผชิญหน้า
ระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่สู้รบเพื่ออำนาจในการปกครองตนเองกับรัฐไทยยืดเยื้อมาหลายทศวรรษ และปะทุรุนแรงเป็นเหตุนองเลือดนับตั้งแต่ป ี๒๕๔๗/ สำนักข่าว 
AFP 22/01/2018) 

*หมายเหตุพบข้อความเดียวกันในรายงานข่าวของสำนักข่าว Aljazeera 



	

๑๗ 
	

- The mostly Muslim provinces of Narathiwat, Pattani and Yala in Thailand's far south are home to a long-running insurgency by ethnic 
Malay Muslims fighting for autonomy in which more than 6,000 people have been killed since 2004. 

(นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม และดินแดนแห่งนี้เป็นที่มั่นของกลุ่มกบฏติดอาวุธคนเชื้อ
สายมาเลย์มุสลิมที่สู้รบเพื่ออำนาจการปกครองตนเอง และนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ มีประชาชนเสียชีวิตกว่า ๖,๐๐๐ คนจากสาเหตุความขัดแย้งดังกล่าว/ Reuters 
22/1/61) 

๕.๑.๑ เป็นที่สังเกตว่า ข้อความที่ปรากฏในรายงานข่าวของ Reuters และ AFP อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีสาเหตุจากความแตกต่างทางศาสนาระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม ดังข้อความต่อไปนี้  

- Two of the dead were Buddhists – the other was Muslim – while 24 people were wounded, according to an official at Yala hospital. 

(ผู้เสียชีวิตสองคนเป็นชาวพุทธ อีกหนึ่งคนเป็นชาวมุสลิม และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก ๒๔ คน ทั้งนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจ.ยะลา/ AFP) 

- Resistance to Buddhist rule from Bangkok has existed for decades in the predominantly Muslim southern provinces, waning briefly in 
the 1990s before resurfacing violently in 2004. 

(การต่อต้านการปกครองของรัฐบาลชาวพุทธจากกรุงเทพปรากฏขึ้นเมื่อหลายทศวรรษก่อนในจังหวัดชายแดนใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม และลดลง
ช่วงระยะเวลาสั้นๆในทศวรรษ ๒๕๓๐ ก่อนที่จะปะทุความรุนแรงในปี ๒๕๔๗/ Reuters) 

 

ที่มาข้อมูล จำแนกตามประเทศ ; 

สื่อระหว่างประเทศ/ กาตาร์ 

ALjazeera 

http://www.aljazeera.com/news/2018/01/thailand-killed- yala-market- bombing-180122063136202.html 

 

สื่อสิงคโปร์ 

https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/motorcycle-bomb- in-southern- thailand- 



	

๑๘ 
	

market-kills- 3-more- than-20- 9882730 (Channel News Asia) 

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/bomb- in-market- in-thailands- south-kills- 3-wounds- 18 

(Straits Times) 

 

สื่อมาเลเซีย 

https://www.nst.com.my/world/2018/01/327482/bomb-explosion- southern-thai- market-kills-3-injures-18 

http://www.themalaymailonline.com/world/article/three-civilians- killed-in- southern-thailand-market-bomb#yymT37A86s61MvIu.97 

http://www.themalaysianinsight.com/s/33734/ 

https://www.thestartv.com/v/bomb-at- roadside-market- in-thai- south-kills- three 

http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1429596 

 

สื่ออินโดนีเซีย 

http://www.thejakartapost.com/seasia/2018/01/22/three-dead- as-busy- market-struck- by-bomb-in- southern-thailand.html 

 

สื่อฟิลิปินส์ 

https://news.mb.com.ph/2018/01/22/bomb-at- market-stall- in-thailand- kills-three- wounds-22/ 

 

สื่ออินเดีย 

http://www.thehindu.com/news/international/motorcycle-bomb- kills-three- in-thailand/article22492100.ece 



	

๑๙ 
	

https://www.ndtv.com/world-news/motorcycle- bomb-kills- 3-in- southern-thailand- market-army-blames-insurgents- 1803248 

 

สื่อปากีสถาน 

https://www.thenews.com.pk/latest/271592-three- civilians-killed- in-southern- thailand-market-bomb-police 

https://defence.pk/pdf/threads/three-dead- 18-injured- after-motorcycle- bomb-explodes- at-market.540455/ 

https://tribune.com.pk/story/1614674/3-three- civilians-killed- southern-thailand- market-bomb-police/ 

 

สื่อบังกลาเทศ 

https://www.dhakatribune.com/world/2018/01/22/bomb-market- thailands-south- kills-three-wounds-18/ 

 

สื่ออังกฤษ 

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/thailand-market-bomb-latest-today-motorcycle-explosives-dead-injured-yala- 
province-a8171386.html 

https://www.express.co.uk/news/world/908031/Thailand-market- bomb-motorcycle- terror-Yala-Malay-Muslims 

 

สื่ออเมริกัน 

http://abcnews.go.com/International/wireStory/bombing-market- southern-thailand- kills-injures- 18-52512150 

 

สื่อทางการจีน 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/22/c_136914824.htm 



	

๒๐ 
	

 

สื่อฮ่องกง 

http://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2129947/motorcycle- bomb-explodes-market-thailands- south-killing- 3 

 

สื่อญี่ปุ่น 

https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/22/asia-pacific/crime- legal-asia- pacific/bomb-southern-thai- market-kills- least-three- 
injures-18- security-official- says/#.WmafB66WbIU 

 

สื่ออิหร่าน 

http://iran-daily.com/News/208557.html 

 

สื่อดูไบ 

http://dubaieye1038.com/motorcycle-bomb- in-thai- market-kills- market-kills- 3-wounds- 18/ 

 

๕.๒ New Straits Times และ Bernama สื่อมาเลเซีย รายงาน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ว่า นายดลเดช พัฒนรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เปิดเผยว่า 
รัฐบาลมีแผนเร่งรัดโครงการพัฒนาในจังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่บูกิตกายูฮิตัม เมืองชายแดนรัฐเค
ดาห์ ติดกับชายแดนไทยด้าน อ.สะเดา จ.สงขลา 

นอกจากนี้ยังมีแผนลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียและชาติอื่นๆให้เดินทางมาเยือนเพิ่มมากขึ้น 

ผู้ว่าราชการสงขลา บอกว่า รัฐบาลไทยจำเป็นเร่งโครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดำเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้นให้ทันกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่บูกิตกา
ยูฮิตัม 



	

๒๑ 
	

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว แต่ภาคการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ก็มีแนวโน้มที่ดี เห็นได้จากการส่งออกสินค้าจากโรงงาน
ในพื้นที่ไปยังท่าเรือปีนังก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ  

ผู้ว่าราชการสงขลาให้สัมภาษณ์สื่อมาเลเซียในโอกาสที่ประธานชมรมสื่อมวลชนรัฐเคดาห์เข้าพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะพร้อมกับนายกสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้
ไทย เมื่อเร็วๆนี้ 

(Thai junta government will accelerate development projects in its southern provinces to tap the economic prospects from the rolling 
out of catalyctic projects near the Malaysia-Thai border town in Bukit Kayu Hitam. 

Songkhla governor Dondej Phatnarat said several projects are in the pipeline as the Thai government expedite development initiatives 
in the area. 

He said besides the economic activity, the government is also focusing on developing infrastructures to further enhance its appeal 
among visitors from Malaysia and other countries. 

"There are many interesting projects being carried out to improve southern Thai appeals as many Malaysians are coming here during 
festive seasons and school-breaks. 

"As rapid development is taking shape in Bukit Kayu Hitam, we need to move fast to prepare for the arrival of higher volume of 
visitors," he said when receiving a courtesy visit by Kedah media club and southern Thai media club at his office in Songkhla City Hall 
recently. 

Other than tourism, Dondej said the trade between both nations are also showing favourable trend as manufacturing products from 
southern Thai are being shipped to Penang seaport via Bukit Kayu Hitam, in Kedah and Padang Besar in Perlis. 

Present were Kedah Media Club president Mohd Rafie Azimi and southern Thai Media Club president Chaiyong Maneerungsakul and 
Yala Media Club president Karim Raman Siriwong.) 

ที่มาข้อมูล ;https://www.nst.com.my/news/nation/2018/01/329341/southern-thai-see-more-progress-line-bukit-kayu-hitam-growth-
governor 

http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1431148 



	

๒๒ 
	

๕.๓ สำนักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ว่า พลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค ๔ พูดถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามี
พัฒนาการที่ดีขึ้น เห็นได้จากจำนวนสมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบที่ตัดสินใจวางอาวุธเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านและยอมรับข้อเสนอกระบวนการ
อำนวยความยุติธรรมเพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปรกติสุข 

แม่ทัพภาค ๔ อธิบายว่า การดำเนินนโยบายเข้าหาประชาชนเยี่ยมเยียนสร้างความเป็นมิตรเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวยให้สถานการณ์ดีขึ้น ด้วยการสร้าง
เข้าใจในนโยบายของรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลรักษาอธิปไตยของประเทศควบคู่ไปกับการดูแลรักษาความสงบ ขณะเดียวกันก็ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาและ
ประกอบศาสนกิจแก่ประชาชน  

แม่ทัพภาค ๔ กล่าวกับคณะสื่อมวลชนมาเลเซียว่า จำนวนเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. ในปี ๒๕๖๐ ลดลงร้อยละ ๔๕ เทียบกับปี ๒๕๕๙ 

คณะสื่อมวลชนมาเลเซียจากชมรมสื่อมวลชนรัฐเคดาห์ได้เข้าพบแม่ทัพภาค ๔  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม    

(The unrest that erupted in southern Thailand has improved as almost 160 insurgents in the province laid down arms and accepted 
the peace deal. 
 
Royal Thai Army Region Four Home Security Operations director Lt Gen Piyavat Nakvanich said the seven-decade upheaval had been 
getting much better due to the friendly approach adopted by the government and military in getting to know the people in the area. 

"To date, 158 insurgents from southern Thailand have received the neutralisation offer to move on with their lives. This is because 
they understand the importance of safeguarding the security and sovereignty of the country, in which they are free to practise their 
respective religions. 

"This also contributed to a 45 per cent drop in terrorist incidents last year as compared to 2016," he said when receiving a visit by 
Kedah Elite Media Club (KMEK) members at Sirindhon Camp last Saturday.) 
 
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1430486 


